
 

 
 

Program 50. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 16. ledna 2017 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
 
Různé 

1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 11. 1. 2017 
2. Pronájmy městských bytů a nebytových prostor 
3. Přijetí dotace na pojištění městského lesního majetku 
4. Přijetí daru od společnosti GINA Software 
5. Žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky 
6. Žádost spolku Aragonit o dar na podporu hudebního festivalu Souznění 
7. Optimalizace dopravních nákladů města a jeho společností a organizací 



 
 

Usnesení z 50. jednání Rady města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 16. ledna 2017 od 17 hodin v budově MÚ Žlutice 
Přítomni: starosta V. Slavík, místostarosta P. Keřka, radní A. Minář a J. Voglová 
Zapisovatel: O. Fábera 
 
Bod 1. Zápis z jednání komise pro bydlení ze dne 11. 1. 2017 
 
Usnesení RM/2017/50/1a: Rada města Žlutice bere na vědomí zápis z jednání Komise pro bydlení 
Rady města Žlutice ze dne 11. 1. 2017. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Usnesení RM/2017/50/1b: Rada města Žlutice bere na vědomí seznam volných bytů a dlužníků 
nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města ke dni 30. 11. 2016. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 
0) 
 
Bod. 2. Pronájmy městských bytů a nebytových prostor 
 
Usnesení RM/2017/50/2: Rada města Žlutice bere na vědomí stanovisko Komise pro bydlení Rady 
města Žlutice a schvaluje pronájem městského bytu číslo 1 v domě Žlutice, Poděbradova č. p. 415 
panu VT na dobu určitou do 31. 7. 2017 bez možnosti dalšího prodloužení za měsíční základní 
nájemné ve výši 847 Kč a za dalších podmínek v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů 
ve vlastnictví města. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 3. Přijetí dotace na pojištění městského lesního majetku 
 
Usnesení RM/2017/50/3: Rada města Žlutice schvaluje přijetí dotace od Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu (IČ 49241494) ve formě podpory pojištění lesních porostů a 
pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění 
lesních porostů číslo 1616000301 ve znění podle předloženého návrhu. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL 
SE: 0) 
 
Bod 4. Přijetí daru od společnosti GINA Software 
 
Usnesení RM/2017/50/4: Rada města Žlutice schvaluje přijetí daru od společnosti GINA Software (IČ 
29254191) ve formě tabletu Samsung Galaxy A 9.7 LTE v hodnotě 8 500,25 Kč a zásahového 
software GINA pro hasičská výjezdová vozidla v hodnotě 21 900 Kč do vlastnictví města a pověřuje 
starostu města Václava Slavíka podpisem darovací smlouvy ve znění podle předloženého návrhu. 
(PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 5. Žádost o dotaci na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky 
 
Usnesení RM/2016/50/5: Rada města Žlutice schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního 
programu „Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu Ministerstva vnitra 
– Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů 



dobrovolných hasičů obcí v roce 2017 k zajištění akceschopnosti“ na zajištění akceschopnosti 
jednotky ve výši 150 000 Kč a na mzdové náklady a zákonné pojistné členů vykonávajících službu 
v jednotce ve výši 100 000 Kč a pověřuje starostu města Václava Slavíka podpisem žádosti o dotaci 
a dalších příslušných dokumentů. (PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 6. Žádost spolku Aragonit o dar na podporu hudebního festivalu Souznění 
 
Usnesení RM/2017/50/6: Rada města Žlutice bere na vědomí žádost spolku Aragonit (IČ 69971943) 
a neschvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města na organizaci hudebního festivalu Souznění. (PRO: 
4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
Bod 7. Optimalizace dopravních nákladů města a jeho společností a organizací 
 
Usnesení RM/2017/50/7: Rada města Žlutice bere na vědomí informace místostarosty města Petra 
Keřky o možnostech optimalizace dopravních nákladů města a jeho společností a organizací. (PRO: 
4, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík v. r.     Ing. Petr Keřka v. r. 
 starosta města      místostarosta města 


